O Uczelni
21 lipca 1998 roku utworzono Gorzowską Wyższą Szkołę Zawodową
w Gorzowie Wielkopolskim.
Rektorem został prof. dr. hab. Zenon Głodek.
Podstawowym zadaniem Uczelni było kształcenie studentów w 6
specjalnościach zawodowych.
W Uczelni, stworzono instytuty: Instytut Administracji i Zarządzania,
Instytut Nauczycielski oraz Kolegium Języków Obcych.
Utworzono również: Studium Języków Obcych, Studium Informatyki,
Studium Wychowania Fizycznego.
W 2009 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zakupiła Wyższą
Szkołę Informatyczną w Gorzowie Wielkopolskim.
Utworzono z niej Instytut Techniczny.
Instytuty działały w Uczelni do 2013 roku.
W 2013 roku Senat Uczelni utworzył wydziały: Ekonomiczny,
Humanistyczny, Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego oraz
Techniczny.
W 2000 roku rozpoczęło działalność wydawnictwo naukowe Uczelni.
W ciągu 16 lat wydano w nim 233 tytuły w ilości ponad 40 tysięcy
egzemplarzy.

W 2008 roku JM Rektor podjęła działania, aby wzmocnić uczelnię pod
względem naukowym. Wspieranie młodych naukowców oraz zatrudnianie
nauczycieli akademickich z zewnątrz na pierwszy etat do Gorzowa
rozwinęło Uczelnię w kolejnych latach.
Uczelnia stawała się bardzo dobrą wyższą szkołą zawodową.
Rozwój badań i kadry naukowej doceniały osoby w środowisku
akademickim.
O podniesienie statusu Uczelni starano się kilka lat.
W tym czasie rozwijano kadrę i badania naukowe oraz dostosowano
strukturę uczelni.
W 2015 roku przygotowano wniosek o powołanie samodzielnej uczelni
akademickiej.
Autorem wniosku była prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
i jej pracownicy.
Prace oparto o: rozwój kadry naukowej zatrudnionej na pierwszy etat,
prowadzenie badań, rozbudowa nowoczesnej infrastruktury.
13 maja 2016 roku uchwalono ustawę o utworzeniu Akademii im. Jakuba
z Paradyża.
W Uczelni jest 5 wydziałów:
Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego,
Ekonomiczny,
Humanistyczny,
Techniczny,
Turystyki i Nauk o Zdrowiu.
Wydział dzieli się na katedry i zakłady.
Studenci mogą uczyć się w obszarze:

nauk inżynieryjno-technicznych,
humanistycznych,
społecznych,
nauk medycznych,
nauk o zdrowiu.
Studenci mogą uzyskać tytuł: licencjata, magistra, inżyniera.
Studenci mogą wybrać z 18 kierunków:
administracja,
automatyka i robotyka,
bezpieczeństwo narodowe,
energetyka,
filologia (język angielski, język niemiecki),
filologia polska,
finanse i rachunkowość,
informatyka,
inżynieria bezpieczeństwa,
komunikacja medialna i społeczna,
kryminologia stosowana,
logistyka,
mechanika i budowa maszyn,
pedagogika,
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
pielęgniarstwo,
turystyka i rekreacja,
zarządzanie.
Uczelnia przygotowuje nowe kierunki. W Uczelni są również dwie
biblioteki. Biblioteka Główna (przy ulicy Fryderyka Chopina) oraz
Biblioteka (przy ulicy Teatralnej).
W Uczelni działają:
Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych pod patronatem Instytutu

Slawistyki Państwowej Akademii Nauk,
Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich,
Akademickie Centrum Ukrainoznawcze,
Akademickie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami,
Biblioteka Główna im. Elizy Orzeszkowej,
Dom Studenta,
Uniwersytet Młodego Odkrywcy,
Ośrodek Edukacyjny Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa,
Akademicka Poradnia Językowa,
Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców,
Instytut Nanotechnologii i Nanobiologii.
W styczniu 2019 roku Akademia otrzymała prawa do nadawania tytułu
doktora w dyscyplinie językoznawstwo.
Również w styczniu Wydawnictwo Naukowe Akademii zostało wpisane na
listę wydawnictw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wydawnictwo otrzymało 80 punktów.
Obecnie Akademia przygotowuje wniosek o nadanie uprawnień do
nadawania tytułu doktora w zakresie mechaniki i budowy maszyn.

